
Konwersja plików modyfikujących obiekty wygenerowanych w wersji 11. programu

EWMAPA do wersji 12.

Jedną z głównych zmian wprowadzonych w dwunastej wersji programu EWMAPA, jest dostosowanie struktur baz

danych BDOT500, GESUT oraz EGiB do wymogów obecnie obowiązujących rozporządzeń. Pierwsze otwarcie baz

danych przy pomocy 12 wersji programu powoduje automatyczną konwersję baz danych. W efekcie zmienione zostaje

rozwarstwienie danych oraz ich atrybuty opisowe. W konsekwencji powstaje problem związany z wymianą różnicową

obiektów w sytuacji,  gdy np.  PODGiK będzie próbował  zaimportować do bazy danych prowadzonej  w wersji  12

programu plik, który został wydany wykonawcy do modyfikacji z bazy danych prowadzonej w wersji 11. Import taki

się nie uda, ponieważ, nie będą się zgadzały struktury danych wydanych wykonawcy ze strukturami bazy danych, do

których chcemy je zaimportować. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, do programu EWMAPA została dodana opcja

konwersji  pliku modyfikującego,  zawierającego dane wyeksportowane z wersji  11 programu do struktur  programu

EWMAPA12.

Aby  wykonać  konwersję  pliku  modyfikującego,  należy  uruchomić  skrypt  ew.bat znajdujący  się  w podkatalogu

MOD_EOB_KONWERSJA w głównym katalogu programu EWMAPA12. Następnie w oknie 

wskazujemy ścieżki do plików modyfikujących dla baz BDOT500, GESUT, oraz EGiB-Adresy i wciskamy przycisk

OK (jeżeli konwersja dotyczy tylko wybranych plików, niepotrzebne ścieżki zostawiamy puste). Program przeanalizuje

wskazane pliki  modyfikujące,  sprawdzi,  w  której  wersji  programu zostały one  wygenerowane i  w razie  potrzeby

skonwertuje ich zawartość do struktur programu EWMAPA12. Skonwertowany w ten sposób plik można zaimportować

do nowych struktur baz programu EWMAPA12.

UWAGA!!!

Aby  konwersja  mogła  zostać  wykonana,  na  komputerze,  na  którym  chcemy  ją  wykonać,  musi  być  lokalnie

zainstalowany serwer FireBird.

Konwersję może wykonać wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu eksportu modyfikującego z roboczej  bazy

danych oraz PODGiK przed wykonaniem importu modyfikującego do bazy w starostwie.

Konwersji  powinny  podlegać  pliki  zawierające  dane  wyeksportowane  wykonawcy  przez  PODGiK  z  wersji  11.

programu, a następnie edytowane w wersji 11. lub 12.

Pliki wyeksportowane wykonawcy z wersji 12. programu muszą być przez niego edytowane również w wersji 12. 


